lookbook
vergaderingen, cursussen, evenementen,
borrels en meer!

welkom!
De Boekenberg, een berg die het bestijgen meer
dan waard is. Je kunt bij ons terecht voor het
huren van ruimtes voor zakelijke en particuliere
evenementen. Van een vergadering, congres of
bedrijfsfeest tot aan het vieren van een
jubileum of huwelijk. Onze duurzame glazen
piramide biedt een inspirerende, creatieve en
gastvrije sfeer voor ieder gezelschap.
Nieuwsgierig geworden? We maken graag een
passend voorstel.
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De Boekenberg
Unieke en duurzame locatie
De Boekenberg is een plek in het hart van de stad waar mensen
samenkomen, ontspannen en zich kunnen ontwikkelen. Het
gebouw met glazen puntdak is ontworpen door architect Winy
Maas van bureau MVRDV. Duurzaamheid was een belangrijk
uitgangspunt bij het ontwerp en het gebouw is CO2 neutraal.
Centrale ligging
Op slechts twintig minuten afstand van Rotterdam. Onze locatie is
goed bereikbaar per auto en de bus stopt voor de deur.
De parkeergarage onder het gebouw biedt ruimschoots pakeergelegenheid.
Capaciteit
Organiseren zit in ons bloed! Jaarlijks vinden er meer dan 700
activiteiten bij ons plaats. Het pand is voorzien van de nieuwste
technieken en biedt plaats voor totaal 1000 personen.
Catering
Van braintraining en bergen beklimmen krijg je trek! Café Zinnig
is er voor koffie, thee, een lunch, borrel en meer.
Sociaal-maatschappelijk tarief
Laagdrempeligheid is een constant streven. Net als onze missie
om iets te betekenen voor de maatschappij. We zijn er immers
voor iedereen.
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het terras
We durven dit best te
zeggen: De Boekenberg heeft
het mooiste overdekte terras
van Spijkenisse en omgeving!
Bij ons kun je genieten van
een schitterend uitzicht. Heb
je iets te vieren en wil je dat
groots aanpakken? Het terras
is een uitstekende locatie om
indruk te maken op je
gasten.

voorzieningen
• Het terras biedt ruimte aan max. 100 personen
• Tarief: €350,- per dagdeel | €650,- voor twee
dagdelen
• Vraag naar ons maatschappelijk tarief
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de ruimte
In De Ruimte op de eerste
etage van De Boekenberg
bruist het van de energie.
Het is de plek om inpirerende
concepten te bedenken of
nieuwe verbanden te leggen.
Een ideale zaal voor
presentaties, vergaderingen
en borrels, met bovendien een
eigen keuken! Heb je een
andere invulling voor ogen?
Ook daar is ruimte voor!

voorzieningen
• De Ruimte biedt plaats aan max. 60 personen
• De Ruimte beschikt over een eigen keuken
• Tarief: €80,- per uur| €200,- per dagdeel |
€350,- voor twee dagdelen
• Vraag naar ons maatschappelijk tarief
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het auditorium
Het Auditorium is de perfecte
zaal voor lezingen,
presentaties en films. Een
prettige ruimte die beschikt
over alle nodige technische
faciliteiten om van jouw
evenement een groot succes
te maken. De ruimte bevindt
zich op de derde verdieping,
middenin het kloppende hart
van De Boekenberg.

voorzieningen
• Het auditorium biedt plaats aan ruim 70 personen
• Tarief: €80,- per uur | €200,- per dagdeel |
€350,- voor twee dagdelen
• Vraag naar ons maatschappelijk tarief
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de huiskamer
De naam zegt het al: in onze
Huiskamer kom je thuis. De
volledig ingerichte ruimte
onderscheidt zich van de
andere ruimtes door de
persoonlijke en warme
accenten in de inrichting.
De Huiskamer is vooral
geschikt voor kleinere,
intieme bijeenkomsten en
beschikt uiteraard ook over
alle technische benodigdheden. De Huiskamer bevindt
zich op de eerste etage van
De Boekenberg.

voorzieningen
• De Huiskamer biedt plaats aan 12 personen
• Tarief: €40,- per uur | €130,- per dagdeel |
€230,- voor twee dagdelen
• Vraag naar ons maatschappelijk tarief
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de vergaderzaal
Vergaderen is een feest in de
stijlvolle vergaderzaal van
De Boekenberg! De ruimte is
geschikt voor vergaderingen,
workshops, trainingen en
bovendien voorzien van alle
luxe. De vergaderzaal is een
rustige en inspirerende
omgeving. Niets houdt je
tegen om van jouw
brainstorm of business case
een succes te maken.

voorzieningen
• De vergaderzaal biedt plaats aan 12 personen
• Huurkosten: €40,- per uur | €130,- per dagdeel |
€230,- voor twee dagdelen
• Vraag naar ons maatschappelijk tarief
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multifunctionele
ruimtes
Na een plenaire vergadering
wil je soms in kleine groepen
aan de slag. De multi
functionele ruimtes van De
Boekenberg bieden uitkomst.
Door de flexibele opstelling is
zijn de ruimtes met kleine
aanpassingen geschikt voor
zeer diverse gelegenheden.
Van een algemene leden
vergadering tot de kleinste
deelsessie.

voorzieningen
• De multifunctionele ruimte bieden plaats aan
60 personen
• Huurkosten: €70,- per uur | €175,- per dagdeel |
€300,- voor twee dagdelen
• Vraag naar ons maatschappelijk tarief
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congressen & evenementen

We denken graag mee om jouw congres, symposium, conferentie of evenement
tot een succes te maken. Kleinschalig of groots; voor ieder evenement is er een
passende ruimte voorzien van alle benodigde technische ondersteuning.
De sfeervolle ruimtes, veelal met prachtig uitzicht, komen de inspiratie ten goede.
Er is inpandige catering, een parkeergarage onder het gebouw en de bus stopt
voor de deur. Efficiënter kan bijna niet!

voorzieningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniek gebouw dat inspeelt op de
belevenis van de gasten
Duurzaamheid staat voorop
Diversiteit aan ruimtes qua uitstraling,
sfeer en functionaliteit
Tot max. 1000 personen
Diverse mogelijkheden in
zaalopstellingen
Kwalitatieve techniek aanwezig
Uitgebreide cateringmogelijkheden
Parkeergelegenheid onder
De Boekenberg
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
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Trouwen in de boekenberg
Het ja-woord geven in de mooiste bibliotheek van Nederland. Als
officiële trouwlocatie van Gemeente Nissewaard is dit mogelijk in
De Boekenberg. De ceremonie op ons mooie overdekte Terras op de
4e verdieping, het aansnijden van de taart, proosten met bubbels,
borrelen met jullie gasten. Wij dragen graag bij aan jullie bijzondere
dag. Niet alleen bieden wij een unieke locatie voor de ceremonie,
het feest, de borrel, de receptie of het diner, maar ook denken we
graag mee met jullie wensen. Laat jullie inspireren en kom
vrijblijvend jullie wensen bespreken.
•
•
•
•

Van 20 tot 100 gasten
Officiële trouwlocatie
Voordelig en gemakkelijk parkeren in De Boekenberggarage onder ons gebouw
Horecawensen in overleg af te stemmen met een
enthousiast en flexibel team
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cafe zinnig
Centraal in de bibliotheek op de 1e verdieping bevindt zich Café Zinnig. In deze
modern ingerichte “hoek” van onze berg kun je terecht voor goede koffie,
huisgemaakte brownies en heerlijke lunches. Van verse smoothie tot luxe
tosti’s, we hebben een zeer divers aanbod aan heerlijke producten. Zinnig is er
voor iedereen dus ook met een klein budget kun je overheerlijk komen lunchen.
Vanuit Café Zinnig verzorgen wij de lunches, borrels en overige catering voor
allerlei activiteiten en evenementen die in de gehele Boekenberg plaatsvinden.
Van een lunch voor 80 personen tot een borrel voor 150 personen, wij verzorgen
graag de catering bij je evenement.
Wil je een kraamborrel, kinderfeestje of zakelijke lunch bij ons organiseren? Of
gewoon een tafeltje voor twee? Alles is mogelijk! Je bent van harte welkom je
wensen te bespreken.
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contact
Sanne Slob
Coördinator verhuur & horeca
0181-616 622 /06-10454796

benieuwd naar de cateringmogelijkheden?
vraag naar ons foodbook!

verhuur@deboekenberg.nl
@boekenbergspijkenisse
www

www.deboekenberg.nl
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www.deboekenberg.nl

